
Apresentação: 

A vocação vicentina é seguir Jesus Cristo servindo aqueles que precisam, dando testemunho 
de  sua  compaixão  e  amor  libertador,  aliviando  o  sofrimento  e  a  miséria,  promovendo  a 
dignidade e a integridade humana em todas as suas dimensões,  independente de religião, 
sexo, meio social, etnia, estado de saúde, política ou cultura...  (Regra da SSVP). 

Neste contexto, o Programa Mudanças de Estruturas: Nova Caridade para Novos Tempos 
contempla projetos e ações visando promover reflexões sobre a necessidade e a importância 
da análise de questões sociais, a espiritualidade vicentina como fonte da promoção humana, 
nossa atuação nos contextos atuais e o “repensar” do nosso agir”.

Assim, pretende-se deixar claro o foco da mudança, conceitual ou da sistemática de atuação 
dos membros da SSVP junto aos assistidos, que vai além de suprir necessidades básicas e do 
fortalecimento religioso.  Acrescenta-se ao trabalho vicentino, o olhar para o desenvolvimento 
pessoal,  profissional  e  social,  fazendo com que  os  assistidos  reconheçam seus  direitos  e 
deveres, ampliando suas possibilidades de inserção na sociedade com uma vida mais digna.

O  Programa  contempla  os  projetos  de  Conscientização  dos  Vicentinos;  Inserção/Ação 
Vicentina; Conscientização dos Assistidos; Projetos Sociais e Rede de Parceiros.

Ilustração do Programa:

Equipe de Mobilizadores - Efatá = Abre-te 

Objetivos:
As Equipes de Mobilizadores “Efatá” constituídas no âmbito dos Conselhos Centrais deverão 
apoiar a construção e fomentar a implementação das ações e projetos do Programa Mudanças 
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de  Estruturas:  Nova  Caridade  para  Novos  Tempos  na  sua  região  de  abrangência,  em 
articulação com a coordenação geral no Conselho Metropolitano de Brasília-CMB.

Fundamentação Bíblica: Efatá : Mc 7, 31-35 
“E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galiléia, pelos  
confins de Decápolis. 
E trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente; e rogaram-lhe que pusesse a mão 
sobre ele. 
E, tirando-o à parte, de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos; e, cuspindo,  
tocou-lhe na língua. 
E, levantando os olhos ao céu, suspirou, e disse: Efatá; isto é, Abre-te. 
E  logo  se  abriram  os  seus  ouvidos,  e  a  prisão  da  língua  se  desfez,  e  falava  
perfeitamente. “

Objetivos e diretrizes dos Projetos que constituem o Programa:

1. Projeto de Conscientização dos Vicentinos

Objetivos:
Promoção  de  estudos  e  reflexões  para  agregar  novas  aprendizagens  e  proporcionar 
transformações internas e externas (pessoal e institucional): 

 Sistematizar  informações  e  produzir  materiais  sobre  os  direitos  e  deveres  dos 
cidadãos, o controle social,  a doutrina social  da igreja e a mística vicentina, dentre 
outros.

 Promover grupos de reflexão/estudo sobre os temas.
 Fomentar a leitura de textos e reflexão nas Conferências.

(a) Constituição Federal - Leis Sociais:

a) Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais
-  Cap. I – Dos Direitos e Deveres Individuais e coletivos

b)Título VIII – Da Ordem Social
-  Cap. II – Da Seguridade Social

-  Seção II – Da saúde
-  seção III – Da previdência social
- seção Iv – Da Assistência Social

-  Cap. III – Da Educação, Cultura e Desporto
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-  Cap. VI – Do Meio ambiente
-  Cap. VII – Da família, da criança...
-  Cap. VIII -Dos índios 

(b)Leis Complementares

- Lei orgânica da Saúde
- Política Nacional de Saúde Mental
- Lei Orgânica de Assistência Social
- Política Nacional de Assistência Social
- Política Nacional do Idoso
- Estatuto do Idoso
- Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência
- Estatuto dos Portadores de Deficiência
- Estatuto da Criança e do Adolescente

(c) Controle Social
a) Conselhos Municipais – Fundamentação
b) IDH – Índice de Desenvolvimento Humano
c) IDS –Índice de Desenvolvimento Social
d) Sociedade – instituição política
e) Organizações populares 

(d) Doutrina Social da Igreja(DSI) e Mística Vicentina
a) 10 princípios da DSI como fundamentação da dignidade humana
b) Carisma vicentino – Os Pobres são nossos Senhores.

2. Projeto Inserção = Ação Vicentina

Objetivo

Mobilização junto aos Conselhos e Conferências para fortalecimento dos membros da SSVP:

 Transmitir  e  disseminar  conhecimentos  sobre  o  Programa  junto  aos  Conselhos  e 
Conferências da região de atuação;

 Promover  ações de sensibilização/conscientização e formação dos vicentinos sobre 
promoção humana, doutrina social da igreja e missão vicentina etc (oficinas, palestras, 
leituras espirituais nas Conferências, dentre outros), 

 
3. Projeto Conscientização dos Assistidos

Objetivo

Mobilização junto as Comunidades e famílias assistidas para a transformação social e cidadã:

 Acompanhar e apoiar ações de sensibilização/conscientização junto as comunidades e 
famílias assistidas (direitos do cidadão, dignidade humana, aumento da auto-estima, 
dentre outros);

 Promover o desenvolvimento de ações integradas entre Conferências e Conselhos em 
uma mesma comunidade;

 Estimular  ações  de  voltadas  para  o  controle  social  (participação  em Conselho  de 
Saúde, de Assistência Social, Conferências Nacionais temáticas etc).

4. Projetos Sociais

Objetivo
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Promoção da inclusão produtiva, educacional e social:

 Participar de formação sobre projetos sociais;
 Identificar  demandas  sociais  por  meio  de  oficinas  de  diagnóstico  participativo 

(vicentinos e comunidades/famílias);
 Identificar  fontes  de  financiamento  das  ações (ex:  edital  CNB/SSVP)  e  e  buscar  a 

complementaridade  de  ações  com  Família  Vicentina,  Pastorais  Sociais  e  outras 
organizações publica e privadas.

 Desenvolver os projetos e avaliar os resultados para os beneficiários (impactos).

5. Rede de Parcerias

Objetivos

Fortalecimento das alianças estratégicas para a promoção social e a evangelização:

 Estabelecer  parcerias  com  a  Família  Vicentina,  Pastorais  Sociais  e  outras 
organizações  publica  e  privadas  para  complementaridade  das  ações  sociais, 
produtivas, educacionais e de evangelização;

 Identificar ofertas de programas de inclusão social e produtiva oferecidas por outras 
organizações; 

 Sistematizar e disseminar as informações juntos aos vicentinos e as famílias assistidas.
 Estimular e apoiar o acesso, pelas famílias, aos serviços e oportunidades oferecidas.
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